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सू योदय नगिपानलकाको

मानव सं साधन फ्रव कास कोष (सञ्चालन) कायतफ्रव नध, २०७५
प्रस्तावनााः
ु ले योजनाबद्ध फ्रव कासको थालनी गिे को ६ दशक नाघी सके पनन अपे क्षि त प्रगती हानसल गनत नसक्नुको
मुल क

कािण मानव सं साधनको फ्रव कास ि सोको उपयोगमा न्यू न लगानी एक प्रमुख कािण िहे को छ । फ्रव कासका
लानग फ्रव त्तीय ि भौनतक साधनको अनधकतम परिर्ालनको लानग दि जनशक्षि पू व त शतत िहन्छ । गणतन्र

ने पालको सं नबधानले सं घीय सं ि र्ना अनुसाि तीन तहको सिकाि िहने व्यवस्था गिे को ि सो अनुसाि स्थानीय
तह अन्तगतत गााँ उ पानलका ि नगिपानलकाको गठन गिी ती सिकािको कायतिे र , क्षज म्मे वािी ि श्रोत साधनको

बाडफाडको व्यवस्था सुननक्षि त गिे को छ । स्थानीय स्तिमा उपलब्ध श्रोतसाधनको कु शल परिर्ालनका

माध्यमले आनथतक , सामाक्षज क, भौनतक ि समावे शी नबकासको र्ाहना परिपू तीका लानग स्थानीय सिकािको
आवश्यकतामा आधारित मानवीय सं साधनको फ्रव कासबाट मार उपलब्ध सबै श्रोत तथा साधनको समुक्षर् त
उपयोग हुन् सक्ने कु िालाई मध्यनजि गदै सुयोदय नगिपानलकाले सू योदय नगिपानलकाको प्रशासकीय

कायतफ्रव धी ननयनमत गने ऐन २०७५ को दफा ४ को अनधकाि प्रयोग गिी “सू योदय नगिपानलकाको मानव
सं साधन फ्रव कास कोष (सञ्चालन) कायतफ्रव नध २०७५" स्वीकृ त गिी लागु गिे को छ ।

परिच्छे द – १
प्रािक्षम्भक

१.

२.

सं क्षिप्त नाम ि प्रािम्भ : (१) यो कायतफ्रव नधको नाम “सू योदय नगिपानलकाको मानव सं साधन फ्रव कास
कोष (सञ्चालन) कायतफ्रव नध २०७५” िहे को छ ।

(२) यो कायतफ्रव नध तुरू न्त प्रािम्भ हुने छ ।

परिभाषा : फ्रव षय वा प्रसं ग ले अको अथत नलागे मा यस कायतफ्रव नधमा,

(क) “ऐन” भन्नाले स्थानीय सिकाि सं र्ालन ऐन २०७४ सम्झनु पछत ।
(ख) “कायतपानलका” भन्नाले सू योदय नगि कायतपानलका सम्झनु पछत ।
(ग) “नगिपानलका ” भन्नाले सू योदय नगिपानलका सम्झनु पछत ।

(घ) “कायतफ्रव धी” भन्नाले सू योदय नगिपानलकाको मानव सं साधन फ्रव कास फ्रव शे ष कोष
(ङ)

(र्)

(सञ्चालन) कायतफ्रव नध २०७५ सम्झनु पछत ।

“कोष ”भन्नाले सू योदय नगिपानलकाको मानव सं साधन फ्रव कास कोष सम्झनु पछत ।
“ मानव

सं साधन

” भन्नाले

नगिपानलकाको

मानवीय

पूाँ जीको

रुपमा

िहे का

जनप्रनतनननध, कमतर्ािी, क्षश िक, सामाक्षज क तथा सामुदाफ्रय क अनभयन्ता लगायतका
जनशक्षि सम्झनु पछत ।

(छ) “व्यवस्थापन सनमनत” भन्नाले कायतफ्रव धीको दफा १५ बमोक्षज मको कोष व्यवस्थापन
सनमनत सम्झनु पछत ।

(ज) “सं योजक” भन्नाले कायतनबधीको दफा १५ बमोक्षज मको सनमनतको सं योजक सम्झनु पछत
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परिच्छे द – २

३.

कोषको स्थापना, उद्दे श्य, कोषको खाता ि उपयोग

कोषको स्थापना: (१) स्थानीय सिकाि सं र्ालन ऐन २०७४ अनुसाि नगिपानलकाको काम,कतत ब्य

ि अनधकाि बमोक्षज मका कायत क्षज म्मे वािी कु शलता ि प्रभावकािी रुपमा ननवात ह गनत नगिपानलका ि
अन्तगतत कायति त जनप्रनतनननध,कमतर्ािी,सामाक्षज क तथा सामुदाफ्रय क फ्रि याकलापमा सं ल ग्न जनशक्षि को
कायत क्षज म्मे वािीसं ग सम्बक्षन्धत फ्रव षयको िमता फ्रव कास कायति म योजनाबद्ध रुपमा सं र्ालन गनत का
लागी

आवश्यक स्रोत साधन सं क लन ि व्यवस्थापन गनत बान्छनीय भएकोले सू योदय नगिपानलका

अन्तगतत एक मानव सं शाधन फ्रव कास कोष स्थापना गिीने छ ।
४.

कोषको उद्देश्य :(१) नगिपानलकाको नबनभन्न क्षज म्मे वािीमा िहे का िाजनीनतक, प्रशासननक, प्राफ्रव नधक,

सामाक्षज क ि सामुदाफ्रय क तहका मानवीय सं साधनको िमता नबकास ि व्यवस्थापनको लानग आनथतक
श्रोत सं क लन, परिर्ालन ि व्यवस्थापन गनुत कोषको प्रमुख उद्दे श्य िहने छ ।

५.

कोषको खाता :

(१) कोषको आय िकम सं क लन तथा व्यय िकम परिर्ालनका लानग नगिपानलकाको सक्षञ्च त कोष खाता िहे को
बाक्षण ज्य बैं क मा एक छु ट्टै खाता खोनलने छ ।

(२) कोषको कू ल आम्दानी अन्तगतत यस कायतफ्रव नधको दफा ७ बमोक्षज म कोषमा जम्मा हुने गिी प्राप्त भएको िकमलाई
६.

जनाउाँ ने छ ।

कोषको उपयोग: कोषको उपयोग दे हाय बमोक्षज मको िे र मा गरिने छ :

(क) नगिपानलकाको सबै तहमा ननवात क्षर् त जनप्रनतनननधहरुलाई सं घीय,प्रदे श ि स्थानीय कानू न
बमोक्षज म तोफ्रक एको कायत क्षज म्मे वािी सम्पादनमा सहयोग पुग्ने खालको
अनुक्षश िण,प्रक्षश िण,अनभमुक्षख किण कायति म सं र्ालन गनत,

(ख) नगि कायतप नलकाको कायात ल य ि अन्तगतत कायति त सबै तह ि श्रे णीका जनशक्षि हरुलाई

उनीहरुको कायत क्षज म्मे वािी ि कायत फ्रव क्षश ष्टीकिण अनुसाि कायत सम्पादनमा प्रत्यि सहयोग पुग्ने गरि
सामुफ्रह क ि नबषयगत प्रक्षश िण कायति म सन्र्ालन गनत,
(ग)

नगिपानलकाबाट प्रदान गरिने सबै प्रकािका से वा ि सं र्ालन गरिने फ्रव कास ननमात ण का काममा

आम नागरिकको सहभानगता वृ फ्रद्ध ि ननिन्ति ननगिानी बढाउाँ न फ्रव नभन्न तह ि तप्काका समुदायलाई
फ्रव षयगत अनभमुखीकिण

ननगिानी गनत,

(घ) आनथतक ,सामाक्षज क,िाजनीनतक,सां स्कृ नतक जस्ता कािणले पछाडी पिे का वा पारिएका तथा

अवसिनबहीन कमजोि बगत ि समुदायलाई समुह गत ि सं स्थागत रुपमा मुल प्रवाफ्रह किण गनत
आवश्यक कायति म सं र्ालन गनत,
(ङ)

समुह ,

नगिपानलका िे र अन्तगतत िहे का टोल फ्रव कास सं स्था,आमा समुह , कृ षक समुह , पशुपालन

सं स्थाका
(र्)

कृ षक सहकािी,मफ्रह ला सहकािी सं स्था लगायत सामुदाफ्रय क फ्रि याकलापमा फ्रि याशील

सदस्यलाई

नागरिक फ्रह त प्रबद्धत न मा

काम

गनत उत्प्रे रित

समुह गत ि फ्रव षयगत प्रक्षश िण तथा अभीमुक्षख किण कायति म सं र्ालन

नगिपानलका

अन्तगतत

िहे का

फ्रव द्यालय

व्यवस्थापन

गनत मां ग मा

सनमनत,स्वास््य

गनत,

सं स्था

आधारित

व्यवस्थापन

सनमनत,आयोजना सम्पन्न भई हस्तान्तिण पनछ सं र्ालन ि व्यवस्थापनको क्षज म्मा नलएका फ्रि याशील
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उपभोिा सनमनत लगायत सं स्थागत रुपमा नगि िे र मा फ्रि याशील सनमनतहरुको कायत क्षज म्मे वािीमा
सहयोग पुग्ने खालको िमता फ्रव कासका कायति म सं र्ालन गनत ,

(छ) नगि सभा ि नगि कायतपानलकाको काममा सहयोग पु- याउने गरि कानुन बमोक्षज म गठन

गरिएका नबनभन्न सनमनतको कायत क्षज म्मे वािीको िे र मा सहयोग पुग्ने फ्रक नसमका िमता फ्रव कासका
कायति म गनत ,
(ज)

नगिस्तिीय मानव सं शाधन नबकास योजनाले पफ्रह र्ान गिे का ि प्राथनमकतामा िहे का जनशक्षि

फ्रव कासका कायति म सं र्ालन गनत ।

(झ) नगिपानलकाको सं स्थागत िमता फ्रव कास कायति ममा सहयोग हुने गिी कु नै साझे दाि सं स्थासं ग
गरिएको दिपिीय सम्झौता एवं समझदािी बमोक्षज मको कायति म सञ्चालनका लानग साझे दािी गनत,

(ञ) नगिपानलकाको स्वीकृ त बाफ्रष तक जनशक्षि फ्रव कास कायति ममा नपिे का ति सनमनतले आवश्यक
ठह-याएको अन्य कायति म सं र्ालन गनत,

परिच्छे द –३

७.

कोषको आम्दानी, सशतत सहायता तथा खर्त मा बन्दे ज

कोषको आम्दानी : १) कोषमा दे हाय बमोक्षज मका िकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुने छ :

(क) नगिपानलकाको वाफ्रष तक बजे ट माफत त नबशे ष कोषमा जम्मा हुने गिी स्वीकृ त िकम,

(ख) मानव सं शाधन नबकासका लानग कोषमा जम्मा हुने गिी अन्य स्थानीय तहसं ग को साझे दािीबाट प्राप्त
िकम,

(ग) मानव सं शाधन नबकासका लानग कोषमा जम्मा हुने ग िी प्रदे श सिकाि तथा ने पाल सिकािबाट प्राप्त
िकम,

(घ) नगिसभाबाट पारित आनथतक ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोक्षजम मानव सं शाधन नबकासका कोषमा जम्मा
हुने गिी तोफ्रक एको क्षश षतक अन्तगतत प्राप्त हुने शुल्क तथा दस्तुि िकम,

(ङ) फ्रव नभन्न सिकािी ननकाय तथा िाफ्रि य तथा अन्तिात फ्रि य गै ि सिकािी सं घ सं स्थाहरू तथा साझे दाि
ननकायको तफत बाट प्रर्नलत कानू न को अनधनमा िफ्रह कोषमा जम्मा हुने गिी उपलब्ध हुने िीपिीय
सहयोग िकम,

(र्) कोषको खाता सञ्चालनमा िहे को बाक्षण ज्य बैं क ले त्यस्तो कोषमा िहे को मौज्दात िकममा उपलब्ध
गिाएको ब्याज आय,

(छ) प्रर्नलत कानू न को अनधनमा िफ्रह कोषमा जम्मा हुने गिी अन्य कु नै व्यक्षि वा सं स्थाबाट प्राप्त हुन्
आएको िकम ।

(ज) अन्य कु नै श्रोतबाट प्राप्त िकम
२) उपदफा (१) बमोक्षज म कोषलाई उपलब्ध हुने िकम सम्बक्षन्धत व्यक्षि वा सं स्थाले यस कायतफ्रव नधको

दफा (३) को उपदफा (२) बमोक्षज मको कोषको बैं क खातामा नसधै जम्मा गरिददन वा नगिपानलकाको

आनथतक प्रशासन शाखामा नगद जम्मा गनत सक्ने छ । त्यसिी नगद जम्मा हुन आएमा आनथतक प्रशासन
शाखाले

सम्बक्षन्धत व्यक्षि वा सं स्थालाई सो को जानकािी सफ्रह त िकम प्राप्त भएको भपात ई

उपलब्ध गिाउनु पने छ ।
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८.

सशतत सहायता : (१) मानव सं शाधन नबकास तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी तोफ्रक एको कायत सम्पादन गने शतत

सफ्रह त कु नै व्यक्षि वा सं स्थाले कोषमा सहायता उपलब्ध गिाउन र्ाहे मा त्यस्तो सहायता प्राप्त गनुत पू व त सनमनतले
शतत स्वीकाि गने वा नगने सम्बन्धी ननणतय गने छ ि शतत स्वीकाि गिे को अवस्थामा मार सहायता िकम वा
सामाग्री कोषमा जम्मा हुने छ ।

ति ने पाल सिकाि, प्रदे श सिकाि वा स्थानीय सिकािले सशतत अनुदान उपलब्ध गिाउने हकमा सनमनतको पू व त
ननणतय आवश्यक पने छै न ।

(२) उपदफा (१) बमोक्षज म कोषमा प्राप्त अनुदान िकम तोफ्रक एको काममा मार उपयोग गनुत पने छ ।

नभएको

(३) उपदफा (१) बमोक्षज म कोषमा प्राप्त अनुदान िकम तोफ्रक ए बमोक्षज मको कायतमा

उपयोगभए-

सम्बन्धमा त्यस्तो सहायता उपलब्ध गिाउने व्यक्षि वा सं स्थाले फ्रव विण माग गिे मा सोको फ्रव विण

उपलब्ध गिाउनु पने छ ।
९.

कोषको खर्तको आधाि : (१) कोषमा जम्मा भएको िकम मानव सं शाधन नबकास कामका लानग
खर्त ननकासा सनमनतको ननणतय अनुसाि हुने छ ।
(२) उपदफा (१) मा

उल्ले क्षख त व्यवस्थालाई सिलीकृ त गिी कोषको प्रभावकारिता

बढाउन

सनमनतले कोषको बाफ्रष तक कायति म ि बजे ट बाडफाड गिी कायतपानलकाबाट स्वीकृ त गिाएको
अवस्थामा प्रत्यायोक्षज त अनधकाि बमोक्षज म प्रमुख प्रशाकीय अनधकृ तले खर्त आदे श ददने छ न ।

(३) कोषको िकम पछी समथतन गिाउने वा अनुमोदन गिाउने गिी कु नै पनन अनधकाि प्राप्त
अनधकािीको आदे श मा खर्त गनत गिाउन पाईने छै न ।

(४) नगि सभाबाट स्वीकृ त बाफ्रष तक कायति म माफत त ननयनमत रूपमा गरिने मानव सं साधन तथा

जनशक्षि नबकास सम्बन्धी कायति मलाई मानव सं साधन नबकाससाँ ग आवद्ध गिाएि कोषबाट कु नै पनन
फ्रक नसमको खर्त गनत पाईने छै न ।

(५) कोषमा मौज्दात िकम पााँ र् लाख रूपै या भन्दा घफ्रट भएको अवस्थामा कु नै पनन प्रयोजनका लानग कोषको
िकम खर्त गनत पाईने छै न ।
१०.

कोषको िकम प्रयोगमा बन्दे ज : (१) यस कायतफ्रव नधमा अन्यर जुन सुकै कु िा ले क्षख एको भए तापनन
दे हायको प्रयोजनका लानग कोषमा जम्मा भएको िकम खर्त गनत पाईने छै नाः
(क) ननयनमत प्रशासननक कायतको लानग खर्त गनत,

(ख) कु नै सिकािी वा गै ि सिकािी पदानधकािी वा कमतर्ािीलाई ननयनमत रूपमा तलब ,भत्ता वा अन्य सुफ्रव धा
उपलब्ध गिाउन,

(ग) कु नै सिकािी वा गै ि सिकािी पदानधकािी वा कमतर्ािीलाई भ्रमण खर्त वा अन्य त्यस्तै प्रकािको खर्त
उपलब्ध गिाउन,

(घ) कु नै पनन फ्रक नसमको र्न्दा, पुि स्काि, उपहाि, फ्रव ज्ञापन वा आनथतक सहायता उपलब्ध गिाउन,

(ङ) मानव सं साधन नबकाससं ग आबद्ध गिे ि पटके रुपमा नबनभन्न फ्रक नसमको गोफ्रि , से नमनाि,अन्तिफ्रि या
वा सभासम्मे ल न गनत, गिाउन,

परिच्छे द – ४

खाता सं र्ालन,ले खा परििण तथा िकम फ्रि ज नहुने
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११.

कोषको खाता सञ्चालन : (१) कोषको बैं क खाता सञ्चालन नगिपानलकाको प्रमुख

प्रशासकीय

अनधकृ त वा ननजले तोके को अनधकृ त स्तिको कमतर्ािी ि ले खा प्रमुख वा ननजले तोके को ले खाको
ु दस्तखतबाट हुने छ ।
कमतर्ािीको सं य ि

(२) कोषबाट कु नै पनन उद्दे श्यको लानग िकम भुिानी गदात अननवायत रूपमा बैं क माफत त मार भुिानी
१२.

गरिने छ ।

कोषको आयव्ययको लेखा तथा सोको सावतजननकिण : (१) कोषको आय व्ययको ले खा प्रर्नलत
कानू न बमोक्षज म िाक्षख ने छ ।

(२) कोषले नगि कायतपानलकाले तोके बमोक्षज म आन्तरिक ननयन्रण प्रणाली कायम

गनुत पने छ ।

(३) कोषको मानसक रूपमा भएको आम्दानी ि खर्त को फ्रव विण अको मफ्रह नाको सात गते नभरमा सावतज ननक
गनुतप ने छ ।

(४) आनथतक वषत समाप्त भएको नमनतले दुई मफ्रह ना नभर सनमनतले कोषको वाफ्रष तक आय व्ययको
फ्रव विण समे त खु ल्ने वाफ्रष तक प्रनतवे द न तयाि गिी कायतपानलका समि

पे श गनुत पने छ ।

(५) कोषको वाफ्रष तक प्रनतवे द न उपि कायतपानलकामा छलफल गिी सो ननणतय सफ्रह त ले खा सनमनत
माफत त नगिसभा समि पे श गिी अनुमोदन गनुत पने छ ।
१३.

ले खा परििण : (१) कोषको आन्तरिक ले खापिीिण नगिपानलकाको आन्तरिक ले खा परििण
शाखाबाट हुने छ ।

(२) कोषको अक्षन्तम ले खापिीिण महाले खा पिीिकबाट हुने छ ।

(३) नगि कायतपानलकाले र्ाहे मा जुन सुकै बखत सनमनतको फ्रह साव फ्रक ताव जााँ च्न वा जााँ र् गिाउन
सक्ने छ ।

(४) नगि कायतपानलकाको कायात ल यले कम्तीमा वषतको एक पटक कोषको सामाक्षज क ि सावतज ननक
१४.

परििणको व्यवस्था नमलाउने छ ।

िकम फ्रिज नहुने तथा आवती कोष (Revolving Fund) को रूपमा िहने : (१) दफा ७ को उपदफा (१)

बमोक्षज म कोषमा जम्मा भएको िकम मध्ये आं क्षश क वा पुिै िकम कु नै आनथतक वषतमा खर्त नभई आनथतक वषतको
अन्त्यमा बााँ की िहे मा त्यस्तो िकम फ्रि ज नभई कोषमै िहने छ ।

ति दफा ८ को उपदफा (१) बमोक्षज म प्राप्त सहायता िकमलाई त्यस्तो शतत अनुरू प

उपयोग गनत नसके को

कािण जनाई सहायता उपलब्ध गिाउने सम्बक्षन्धत व्यक्षि वा सं स्थाले फ्रफ तात माग गिे मा कोषबाट िकम फ्रफ तात
गनत बाधा पने छै न ।

(२) कोषलाई आवती कोष (Revolving Fund) को रुपमा सञ्चालन गरिने छ ।

स्पफ्रष्ट किणाः यस दफाको प्रयोजनका लानग आवती कोष (Revolving Fund) भन्नाले कोषबाट खर्त भएको

नगद िकम वाफ्रष तक रुपमा बजे ट फ्रव ननयोजन माफत त पुनाःपू ती गदै जाने गरि स्थाफ्रप त कोषलाई सम्झनु पछत
।

(3) कोषमा मौज्दात िकम पााँ र् लाख रूपै या भन्दा न्यू न हुन गएमा तत्काल थप
सनमनतले कायतपानलका समि अनुिोध गने छ ।

परिच्छे द – ५

कोष व्यवस्थापन सनमनत गठन तथा काम, कतत ब्य ि अनधकाि
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िकम कोष पू ती गनत

१५.

व्यवस्थापन सनमनतको गठन : (१) मानव सं साधन फ्रव कास कोषको सं र्ालन ि व्यवस्थापनका लानग
दे हायका पदानधकािी िहे को एक कोष ब्यवस्थापन सनमनत गठन हुने छ ।
क) नगि प्रमुख

- सं योजक

ग) सं योजक, सामाक्षज क फ्रव कास सनमनत

- सदस्य

ङ) शाखा प्रमुख , मफ्रह ला फ्रव कास शाखा

- सदस्य

ख) सं योजक, सावतज ननक से वा तथा िमता फ्रव कास सनमनत

- सदस्य

घ) प्रमुख प्रशासकीय अनधकृ त

- सदस्य

र्) शाखा प्रमुख , क्षश िा नबकास शाखा

- सदस्य

ज) शाखा प्रमुख , कृ फ्रष फ्रव कास तथा सहकािी शाखा

- सदस्य

छ) शाखा प्रमुख , स्वास््य शाखा

- सदस्य

झ) शाखा प्रमुख , पशु तथा पिी फ्रव कास शाखा

- सदस्य

ञ) शाखा प्रमुख , शहिी पू वात धाि फ्रव कास शाखा

- सदस्य

ट) शाखा प्रमुख , आनथतक प्रशासन शाखा

- सदस्य

ठ) शाखा प्रमुख , आ.ले . प.शाखा
ड) शाखा प्रमुख ,

- सदस्य

प्रशासन शाखा

-सदस्य सक्षर् व

२) सनमनतले सं स्थागत प्रनतनननधको लानग नगि िे र मा स्थापना भई सं र्ालनमा िहे को
CTEVT बाट मान्यता प्राप्त प्राफ्रव नधक क्षश िालय वा सीप नबकास तानलम सं स्था भए सो
सं स्थाका प्रमुख लाई सनमनतको सदस्यमा मनोनयन गनत सक्ने छ ।

३) सनमनतले नगि कायतपानलकाको कु नै पनन सदस्य वा कोषको परिर्ालन ि व्यवस्थापनमा

योगदान ददन सक्ने सामाक्षज क, बौफ्रद्ध क वा दि व्यक्षि लाई सनमनतको बै ठ कमा आमन्रण गनत
सक्ने छ ,

४) सनमनतको बै ठ क प्रत्ये क र्ौमानसकमा एकपल्ट बस्ने छ , ति आवश्यकता ि औक्षर् त्यको
१६

आधािमा सं योजकको आदे श ले आवश्यकता अनुसाि बै ठ क बोलाउन बाधा पने छै न ,

कोष व्यवस्थापन सनमनतको काम, कततब्य ि अनधकाि :

(१) कोष व्यवस्थापन सनमनतको काम, कतत ब्य ि अनधकाि दे हाय अनुसाि हुने छ ,

क) नगिपानलकाको समग्र मानव सं साधनको अवस्था ि सम्भावनाको अध्ययन गिी न्युन तम ३ बषतको
लानग नगि स्तिीय मानव सं साधन िमता फ्रव कास योजना (Municipal Human Resource Capacity
Development Plan) तजुतमा गिी कायतपानलकाबाट स्वीकृ त गिाई लागु गने ,

ख) नगि स्तिीय मानव सं साधन िमता फ्रव कास योजनाले नलएका ध्ये य (Vision), गन्तब्य(Mission)

,उद्दे श्य (Objective) ि लि( Target ) परिपू ती हुने गरि उपलब्ध श्रोत ि साधनको आं क लन गिी
बाफ्रष तक िमता फ्रव कास कायतिम तजुतमा गिी फ्रव षयगत सनमनत माफत त कायतपानलकामा पे श गने ,
ग) ने पालको सं फ्रव धानले प्रत्याभू त गिे को मौनलक हक अन्तगतत को िोजगािीको हक
फ्रव कास लिले िाखे को सम्मानजनक िोजगािीको लि प्रानप्तको ददशामा
शहिी गरिवी न्यू नीकिणका लानग िोजगाि नसजतना हुने
कायति मको पफ्रह र्ान ि नसफारिश गने ,
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खालका

एवं

ददगो

साथतक योगदान पुग्ने गरि

व्यवसाफ्रय क

शीप

नबकासका

घ) स्थानीय स्तिमा उपलब्ध श्रोत साधन परिर्ालनका माध्यमले गरिवी

न्युननकिणमा योगदान

पुग्न जाने गिी व्यवसाफ्रय क शीप ि िमता नबकासका लानग प्रफ्रव नध मै री प्रक्षश िण कायति म तजुतमा
गनत पहल गने ,
ङ)

नगिसभाबाट

प्रनतपाददत

सं स्थागत

िमता

फ्रव कास

तथा

सावतज ननक

से वा

प्रवाह

सम्बक्षन्धनीनतका आधािमा मानव सं साधन तथा िमता फ्रव कास कायति म पफ्रह र्ान गिी सोका

लानग आवश्यक आनथतक , प्राफ्रव नधक एवं फ्रव त्तीय श्रोत साधनको सं क लन ि उपयोगको लानग
सिोकािवाला ि साझे दाि ननकायहरुसं ग समन्वय कायम गने ,

र्) नगिपानलकाले स्थानीय सिकािको कायत क्षज म्मे वािी पू िा गनत सं ग ठनको लक्ष्य प्रानप्तको लानग
प्रक्षश िण कायति मलाई कायतफ्रव विण(Tasks),कायतस म्पादन (Performance) ि ने त ृत्व फ्रव कास (Leadership
Development ) सं ग

आबद्ध गिी Human skill ि

पफ्रह र्ानमा जोड ददने ,

Social Skill प्रबद्धत न मा योगदान पुग्ने कायति म

नगिपानलकाका पदानधकािी ि कमतर्ािीहरुको सं स्थागत िमता फ्रव कासका लानग आवश्यक कायतनीनत

तजुतमा गरि जनशक्षि फ्रव कासमा योगदान गने सहयोगी ननकाय पफ्रह र्ान गने ि साझे दािीको सं भावनाको
खोजी गने ,

छ) साझा रुर्ी ि उद्दे श्यसाँ ग नमल्दो िमता फ्रव कासका बहु आयानमक कायति म पफ्रह र्ान ि सं र्ालनका
लानग नछमे की ि क्षज ल्ला नभरका स्थानीय तहसाँ ग समन्वय

ि सहकायत गने ,

ज) कोषबाट सं र्ालन हुने स्वीकृ त कायति महरु सं र्ालनको अवस्थामा नै
अनुग मनको लानग अनुग मन सनमनतसं ग समन्वय गने ,

सुर् कमा

आधारित

झ) िमता फ्रव कास कायति म सं र्ालनका लानग दि ि फ्रव ज्ञ श्रोत व्यक्षि तथा प्रक्षश िकहरुको िोष्टि
तयाि गने ि प्रक्षश िण सं र्ालन गनत सिम स्थानीय ि बाह्य सं स्थाको पफ्रह र्ान गरि सुर्ी तयाि गने ,
ञ) नगिपानलका नभर सुफ्रव धा सम्पन्न मानव सं साधन फ्रव कास श्रोत के न्रको स्थापनाको पहल गने ,

ट) सं घीय ि प्रदे श सिकािबाट स्वीकृ त प्रक्षश िण सम्बक्षन्ध कायतफ्रव नध, मापदण्ड तथा नमतस को
आधािमा स्थानीय मापदण्ड ि नमतस ननधात ि ण गनत नसफारिश गने ,

ठ) कोष सं र्ालन सम्बन्धमा सनमनतबाट भएका सबै कायतह रुको एकीकृ त बाफ्रष तक प्रनतवे द न तयाि गिी
कायतपानलका माफत त नगि सभामा पे श गने ,

ड) नगि कायतपानलकाले तोके का वा प्रत्यायोक्षज त गिे का क्षज म्मे वािी अनुसािको काम

गने ,

परिच्छे द –६
फ्रव फ्रव ध

१३.

अनुगमन: (१) यस कायतफ्रव नध बमोक्षज म कोष परिर्ालन तथा सोबाट भएका कामको

ननयनमत अनुग मन नगि

(२) उपदफा (१) बमोक्षज म अनुग मन सनमनत वा सो सनमनतले गठन गिे को

अनुग मन टोलीले प्राप्त

उपप्रमुख को सं योजकत्वमा िहे को नगि स्तिीय अनुग मन तथा सुप रिवे ि ण सनमनत माफत त हुने छ ।
कायात दे श ि सुर् कको आधािमा अनुग मन गरि सोको प्रनतवे द न सनमनत समि पे श गनुत पने छ ।

(३) उपदफा (२) बमोक्षज म पे श हुन आएको प्रनतवे द न समे त का आधािमा कोष परिर्ालनमा कु नै कनम कमजोिी

भएको दे क्षख एमा त्यसलाई सुधाि गनत सनमनतले आवश्यक ननदे शन ददन सक्ने छ ि त्यस्तो ननदे शनको पालना गनुत
सम्बक्षन्धत्

सबै को कतत व्य हुने छ ।
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(४) उपदफा (३) मा जुन सुकै कु िा ले क्षख एको भएता पनन कोष परिर्ालनमा कु नै
सोलाई तत्काल िोक्न आवश्यक दे क्षख एमा सं योजकले त्यस्तो

गक्षम्भि रुटी िहे को ि

कायत िोक्न ननदे शन ददन सक्ने छ ।

(५) अनुग मनका िममा कु नै व्यक्षि ले झुठा फ्रव विण पे श गिी कोषको िकम दुरू पयोग गिे को पाईएमा दोषी
१४.

उपि प्रर्नलत कानू न बमोक्षज म कािवाही हुने छ ।

पिामशत सेवा नलन सक्ने : कायतपानलकाबाट सनमनतलाई प्रत्यायोक्षज त अनधकाि वा मानव सं साधन

सम्बक्षन्ध यस कायतफ्रव नध बमोक्षज मको कायत सम्पादन गनत बाह्य पिामशतदाता आवश्यक भएमा सनमनतले
उपयुि फ्रव षय फ्रव ज्ञ व्यक्षि वा से वा प्रदायक

१५.

पिामशतदाता सं स्थासं ग ननयमानुसाि पिामशत से वा

नलन सक्ने छ ।

अनभलेख िाख्ने : (१) सनमनतले कोष परिर्ालन सम्बन्धमा गिे को ननणतय ि मानव सं साधन फ्रव कास
सम्बन्धमा गिे का सबै काम कािवाहीको अनभले ख ब्यवक्षस्थत रुपमा सुि क्षि त ि दुरु स्त िाख्नु पने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्षज मको अनभले ख सनमनतको सदस्य-सक्षर् वको क्षज म्मामा िहने छ ।

(३) दफा (१) बमोक्षज मको अनभले ख सिोकािवाला कु नै व्यक्षि वा सं स्थाले माग गिे मा ननजलाई ननयमानुसाि

१६.

त्यस्तो अनभले ख उपलब्ध गिाईने छ ।

थप मापदण्ड बनाउने सक्ने : उपदफा (१) बमोक्षज म कोषबाट गरिने खर्त लाई सं घीय

प्रदे श सिकािबाट स्वीकृ त मापदण्डसं ग नमल्ने गिी व्यवक्षस्थत गनत सनमनतले आवश्यकता अनुसाि खर्त

मापदण्ड बनाई कायतपानलका माफत त नगिसभाबाट स्वीकृ त

तथा जनशक्षि परिर्ालन सं म्बक्षन्ध थप
१७.
१८.

१९.
२०.

सिकाि ि

गिी लागु गनत सक्ने छ ।

नमतसको पालना : नगिपानलका िे र नभर सं र्ालन हुने सबै फ्रक नसमका प्रक्षश िण तथा तानलम
कायति ममा सं घीय अथत मन्रालयबाट स्वीकृ त नमतस ि मापदण्ड लागु हुने छ ।

ननदे शन ददन सक्ने : नगिसभाले कोष सं र्ालनका फ्रव षयमा कु नै नीनतगत मागतद शतन एवं ननदे शन

प्रदान गिे को भए सो आधािमा कायतपानलकाले सनमनतको काम कािबाहीको सम्बन्धमा आवश्यक
ननदे शन ददन सक्ने छ ।

थपघट वा हे िफेि गनत सक्ने :

यो

कायतफ्रव नध

कायात न्वयनको

िममा

कु नै

अस्पष्टता

वा

दिफ्रव धा भएमा कायतपानलकाले आवश्यकता अनुसाि व्याख्या गनत, थपघट तथा हे ि फे ि गनत सक्ने छ ।

खािे जी ि बर्ाउ : यो कायतफ्रव नध लागू हुन ु पू व त नगिपानलका वा नगि कायतपानलकाबाट नगि स्तिीय

मानव सं शाधन नबकास कोष स्थापना ि सं र्ालन सम्बन्धमा कु नै
काम कािवाहीहरु यसै कायतफ्रव नध

बमोक्षज म

काम कािवाहीहरु भए गिे को भए सो

भए गिे को माननने छ ।
***

नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृ त लिलत
प्रिालित गने पदालिकारीको नािः

दस्तखत :

पदः

लिलतः
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